NORMATIVA A APLICAR
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Coberta a dues aigües amb pendent existent (No es modifica)
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Al casc antic de Sant Cugat no es disposa de xarxa separativa, el drenatge i la xarxa de sanajament es una xarxa unitaria per
a aigües grises i pluvials.
La reforma però permet posar una solució al desaprofitament de les aigües pluvials com passa fins ara, per això en
l’excavació de la nova planta soterrani es preveu l’incorporació d’un dipòsit de recollida de les aigües pluvials de la coberta de
les dues naus, aprofitant els baixants existents.A aquest s'hi accedeix per mitjà d'una trampeta amb una escala vertical. L'aigua
de recollida de pluja, pot ser molt útil com a aportacioó en termes de neteja pel mercat. Caldrà un sistema de bombeig per
l’elevacioó automàtica d’aquesta aigua des del dipòsit en planta soterrani, fins al punt de consum a cota de mercat, passant
pels filtres corresponents i amb vàlvula anitretorn i clau de pas. Son aigües útils per reg o neteja.
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Predimensionat de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals
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Salubritat

PREDIMENSIONAT DE LA XARXA D'EVAQUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS
Baixants pluvials existents (s'aprofiten)per aigua de reg
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Coberta a dues aigües amb pendent existent (No es modifica)

Els baixant de coberta són existents, pel que s'aprofiten en la coberta de la nau gran i la meitat nord de la nau petita. Es
redirigeixen passant per falç sostre cap al dipòsit, i a més se n'hi afegeixen dos més, que són els de la terrassa oest
exterior i el de la coberta de la zona de pas d'escala.
Els demés baixants i canalitzacions pluvials es redirigeixen cap a la xarxa d'evaquació d'aigües residuals, fins a una única
sortida unitària cap a la xarxa de sanejament exterior.
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Col·lector d'aigües residuals per
terra
Bonera sifònica d'interior
Bonera de coberta
Interceptor lineal d'aigua
d'escorrentia

Interceptor lineal d'aigües pluvials

Canal de drenatge d'aigua
d'escorrentia, de formigó
prefabricat amb reixeta de ferro
de la casa GLS prefabricados

S’ha escollit un dipòsit FILTEC de
15.000 litres de capacitat

Inici de baixant o projecció en
falç sostre

Les arquetes es situen sempre en llocs registrables, i en els cannvis bruscos de direcció, desnivells, o barrejes d'aigües de
diferent tractament.
S'intenta sempre no generar colzes tancats i a poder ser ni d' angle de 90 º.

2%

rentamans lavabo
Inodor amb fluxor
Urinaris de paret
Aigüera de parada
Desguàs neteja parada
Bonera sifònica
Aigüera bar
Aigüeres especialitzades
Rentavaixelles

Col·lector d'aigües pluvials per
falç sostre
Col·lector d'aigües pluvials per
terra
Col·lector d'aigües residuals per
falç ssostre

Baixant passant

Les aigües residuals del soterrani es bombejen amb una bomba col·locada en lloc estratègic, és a dir on també hi ha la
bomba del dipòsit de les aigües pluvials.
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Zona pluviomètrica IV
Pluviometria mitja mensual = 54,17mm
Superfície de recollida 451,07 m²
54,17 · 451,07 = 24.434,46 litres
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Claraboia accessible a
coberta amb escala
escamotejable plegada

Tipus d’aparellunitats de desguàsdesviació individual (mm)

Càlcul del dipòsit

PREDIMENSIONAT DE LA XARXA D'EVAQUACIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS

Baixants pluvials existents

Escorrentia superficial
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Baixants pluvials existents (s'aprofiten) per aigua de reg
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INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT
PLANTA COBERTA

Desguàs amb reixeta
interior de mercat

Ventilador de succió d'aire viciat
Extractor de fums de cuina

Bonera de coberta

Conducte d'extracció de fums i
aires viciats
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Coberta invertida amb
capa de graves
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Bombes d'aigua residual i de
reg desde planta soterrani
Arqueta de formigó prefabricat
de 24 x 24 cm
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ZOOM PLANTA ALTELL E: 1_100

PLANTA SOTERRANI /FONAMENTACIÓ

PLANTA SEMI SOTERRANI
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ZOOM PLANTA BAIXA E: 1_100
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Baixants pluvials existents

Sortidaa l'exterior
aigües residuals
Sortidaa l'exterior
aigües residuals

Sortida d'aigua de
reg per neteja

Canalització per l'interior del pòrtic de
xapa plegada

Dipòsit aigües
pluvials

Bomba de sortida
d'aigües residuals
desde soterrani

5,99%

5,99%

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
PLANTA SEMI SOTERRANI
25m

37m

NORMATIVA A APLICAR:

CTE-DB-SI 1, CTE-DB-SI 3.2, CTE-DB-SI, CTE-DB-SUA 1.4, CTE-DB-SUA 1.9, UNE- 23034: 1988, EN 31.9.1 I EN 1125

EVAQUACIÓ D'OCUPANTS (càlcul d’ocupació)

DIMENSIONAT DELS MITJANS D'EVAWUACIÓ

PROPAGACIÓ DEL FOC

PROTECCIÓ DE LA NOVA ESTRUCTURA

Dependència
cambres f.
Sala geotèrmia

Sup. útil
216,77m²
15,50m²

Densitat
10 m² /p.
10 m² /p.

Ocupació
22 p.
16 p.

Mercat
Logística
Supermercat
Instal·lacions

482,57m²
86,92m²
299,4m²
17,1m²

2 m² /p.
10 m² /p.
2 m² /p.
10 m² /p.

242 p.
9 p.
30 p.
2 p.

(Interior) R90/R120 a l'estructura portant i a les
sales d'instal·lacions, EI 90 / 120 a parets i
sostres, EI 45-C5 en portes i tancaments.
(Exterior) EI 60 a mitgeres i façanes cobertes

Forjat col·laborant amb sisema de protecciñi
(cel ras) a la cara inferior, armat de tracció
per augmentar la R i tractament ignífug de
l'estructura.

Mercat
restauració
Banys públics

266,18m²
131,33m²
38,4m²

2 m² /p.
1,5 m² /p.
3 m² /p.

Restauració
Cuina restaurant

98,74m²
42,44m²

Ocupació total

1.695,32m²

(Accessibilitat) S'ha projectat de tal manera que tots
els punts del projecte siguin accessibles per a
persones discapacitades, Amb percentatge de
rampes de 5,99 %
(Recorregut d'evaquació) Sortides d'emergència
reglamentàries. Recorreguts màxims < 50m, i si hi ha
una única sortida en planta, llabors < 25m. Es permet
una sola sortida si l'ocupació < 100 p, si el recorregut
ascendent no salva 2m d'alçada i si no hi ha cap
recorregut >25m.
(Elements d'evaquació) Obertura de portes en sentit
d'evaquació amb barra antipànic. Ample de passos
A>per./200>1,30m i portes A>per./200>0,80m.
Escala de 2m de doble passamà amb protecció
intumescent a l'estructura.

p.-1

p.0
134 p.
88 p.
13 p. p.b
1,5 m² /p.
66 p.
3 m² /p.
15 p.
p1
497 Persones

PLANTA SOTERRANI

COMPARTIMENTACIÓ EN SECTORS D'INCENDI
P.+1
P.-0 E.T
Super
U.T.A

Terrassa
Mercat

Rb

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA Perfil metàl·Lic amb protecció contra
oxidació i capa de pintura intumescent
INCENDIS
Logística
Promapaint SC1 de R 15 / 90 d'espessor
- Sup. mercat > 1000 m², caldrà detecció segons factor de forma i taula
P.-1
d'incendis
Extintrs de pos seca d'eficàcia 21A-113B i de
Cambres
CO2 21B
- nº d'ocupació < 500 persones, per tant no caldrà
sistema d'alarma ni instal·lació automàtica
Instal·lacions
d'extinció amb Splinkers.

16m

20m

30,6m

24,5m
11m

18m

15m

17m

PLANTA ALTELL

LLEGENDA
Enllumenat d'emergància
Pulsador d'alarma manual
6m

22m

Estació de trucades, sistema de
megafonia inclou micròfon i
missatges pregrabats

15m

Sistema d'altaveus de megafonia
Extintor de neu carbònica

28m

Extintor de pols seca
11m

5m

El mercat, la Plaça i la Vila

16m

Boca d'incendi equipada en paret
sup. const. > 500 m, cada 25 m²

16m

16m

16m

Senyalització de sortida de l'edifici
Senyalització de sortida en planta
Recorregut d'evaquació
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